
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  فساد اخالقی شاه در آیینه خاطرات علم

 زھرا سعیدی: نویسنده 

ھای غیرمردمی  ھا و یا رژیم ھای ساخت قدرت در بسیاری از نظام فساد اخالقی و سیاسی، یکی از ویژگی

گیری از جایگاه سیاسی، جھت  بھره. باشد محسوب شده و عاملی جھت سنجش کارآمدی سیاسی می

ساختن اھداف و امیال شخصی از عواملی بود که شخص محمدرضا شاه؛ پادشاه مخلوع ایرانی نیز از برآورده 

  .آن در طول دوران سلطنت خود استفاده نمود

عالوه بر فساد سیاسی که طیف وسیعی از اقدامات خودسرانه شاه اعم از انتصاب افراد دست نشانده و یا 

ھای بارز وی در نظام پھلوی دوم  فساد اخالقی از دیگر ویژگی شد، وابستگان و اطرافیان وی را شامل می

گرچه شاه تالش فراوانی جھت انکار و یا پنھان ماندن اقدامات غیراخالقی خود نمود، اما این موارد از . باشد می

از  .دید برخی از نزدیکان وی پنھان نمانده و بعدھا در آثار مختلف از جمله کتب خاطرات بدان اشاراتی گردید

توان به اسدهللا اعلم اشاره کرد که در کتاب  جمله افرادی که به شرح برخی از این مفاسد پرداخته، می

شود تا در این نوشته کوتاه به  بر این اساس تالش می. جلدی خود به این موضوع اشاره کرده است ٥خاطرات 

  .داخته شودتبیین و بررسی برخی از این موارد با توجه به کتاب مورد اشاره، پر

  

  فساد اخالقی در حکومت محمدرضا شاه*

وی نه تنھا . وزیر دربار پھلوی و از مشاوران مورد اعتماد شاه بود اسدهللا علم، دوست دوران کودکی، نخست

عنوان وزیر دربار به طور مستقیم در جریان بسیاری از حوادث سیاسی قرار داشت، بلکه بر چند سالی به 

نشست و  گو با شاه می و ھا به گفت او ساعت. بسیاری از جزئیات زندگی خصوصی شاه و دربار نیز واقف بود

  .گفت درباره بسیاری از مسائل به تفصیل سخن می

ست که در آن به بسیاری از خاطرات و حوادث زندگی پھلوی دوم گوھا چندین جلد کتاب ا و حاصل این گفت

از جمله این موارد که از چشم نویسنده نیز به دور نمانده فسادھای اخالقی شاه . اشاره گردیده است

لَم نیز در برخی از . ھای شخصی و انحرافات جنسی بارزترین نمود آن است باشد که عیاشی می َ البته خود ع

چنانچه خود او موسس چندین کازینو بوده و در اشاره . ک و به نوعی مشوق شاه بوده استاین فسادھا شری

  :ھای خود نوشته است به برخی از عیاشی

وقتی شاھنشاه حرکت فرمودند؛ به دختر خانم ایرانی که دوستش دارم تلفن کردم پیش من بیاید و دو «

  ١.»ساعتی با فراغت کامل با او بودم
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لَم فھرست بلند َ ً توسط خود و یا شاه صورت گرفته، برشمرده است که  پایهع ای از این فسادھا را که عمدتا

. باشد که در قسمتھای مختلف کتب به آن اشاره شده است بسیاری از آنھا متوجه انحرافات اخالقی شاه می

از آنھا سخن ھا را الزمه سیاستمداران و از جمله شخص شاه دانسته و طوری  البته علم بسیاری از عیاشی

با این حال آنچه که در این رابطه مھم است این است که . به میان آورده که گویی امری عادی و برحق است

در باب این که این . نمود ھا می ای افراطی بخش مھمی از وقت خود را صرف این قبیل سرگرمی شاه به گونه

  .شده است انحرافات تحت تأثیر چه عواملی بوده، نظرات متفاوتی عنوان

دانند، اما واقعیت آن است گرچه برخی از اطرافیان  ھا می بندوباری برخی، اطرافیان شاه را عامل اصلی این بی

بردند اما عامل اصلی این انحرافات،  شاه نیز دچار این انحرافات بوده و در نوعی مشکل اخالقی به سر می

ھا و یا  ر وقتش را با میگساری و در کنار معشوقهوی تحت تأثیر جایگاه خود، بیشت ٢.شخصیت خود شاه بود

علم در . کردند آمد، برایش حاضر می گذراند و از ھر دختری که خوشش می دختران ایرانی و اروپایی می

  :گوید ای از ھزاران مورد مرتبط در این باره می نمونه

   ٣».تحقیقاتی بکنمفرمودند درباره آنھا . ھای امشب ھم خوششان آمده بود از بعضی از رقاصه«

شود نیز  قصه گیلدا، دختر دبیرستانی که در نھایت بعد از سوءاستفاده شاه، به طرزی مشکوک کشته می

  .باشد داستانی آشنا در این رابطه می

  بدون توجه به  زد، بلکه فساد می  به  ارزشھای جامعه ایرانی دست  اعتنا به محابا و بی بی  تنھا  در واقع شاه نه

کرد و در مواردی عیاشی با  نمی  از کشور نیز از تعامالت مفسدانه کوتاھی  در خارج  پادشاھی خود  شأن

ھا، بیشتر راضی  شاه ھم از دختران اروپایی«. داد دختران اروپایی را بر بسیاری از امور مھم مملکتی ترجیح می

  ٤.»یشب در حضورشان بود، تعریف فرمودندای که من از فرانسه با خود آورده بودم و د شاھنشاه از ھدیه  :بود

  

ای که  به گونه. این روابط بر رابطه شاه و شھبانو نیز تأثیر گذاشته و یکی از عوامل اختالف شاه و ھمسرش بود

نفرت فرح از علم نیز گشته بود؛ زیرا علم نه تنھا مسئول تھیه شرایط فسادھای شاه بود این موضوع باعث 

  :گوید علم خود به خوبی به این موضوع اعتراف کرده و می. ای داشت بلکه خود نیز زندگی مفسدانه

تقد شھبانو مع. شود از این بابت او را سرزنش کرد آید ولی نمی از من خوشش نمی) ملکه فرح(ھر چند «

  ٥.»رویم؛ و در این مورد از واقعیت چندان دور نیست است که من و شوھرش با ھم به الواطی می

در «دھد که بسیاری از آن افراد  علم در باب رواج و اشاعه بیش از حد فسادھای شاه و دربار توضیح می

در واقع این نوع  ٦».بگیرندکنند که امتیاز بیشتری  مواقعی برای انجام خدمات غیراخالقیشان با ھم رقابت می

فساد به حدی گسترده و عادی شده بود که اشاره به تمامی آنھا حکایتی تکراری بوده و خارج از سطور این 
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  .نوشته کوتاه است

ً به روابط و انحرافات جنسی او محدود نمی شد، بلکه متوجه  البته انحرافات اخالقی محمدرضا پھلوی صرفا

چنانچه خود شاه نیز به این مسئله واقف و در این رابطه . گردید ی وی نیز میفسادھای مالی و پول پرست

این گروه، شانس   ی فاسد و پول پرست تعلق دارم و ایران تحت سلطه ی حاکمه من به یک طبقه«: گفته بود

  ٧.»ناچیزی برای نجات خود دارد

ھای شاه و  خرج خوشگذرانیاین در حالی بود که منبع بخش عظیمی از این ولخرجیھا که بیشتر آن 

در یک نمونه کامالً آشکار به نقل از علم آمده . شد گشت، ھزینه سرسام آوری را شامل می اطرافیانش می

دالر خرج  ٤٠/  ٠٠٠برای این دو روز جشن و سرور مبلغی در حدود ... تولد شھبانو را جشن گرفتیم«: است

  ٨.»کردم

  

محابا آن را حق  دانست که شاه و اطرافیانش بی ھا را بیت المال و بودجه کشور می علم منبع این ولخرجی

چنانچه در جایی با . کردند شخصی و خانوادگی خود کرده و به ھر نحوی که تمایل داشتند از آن استفاده می

کند که در شرایطی که اوضاع مملکت از نظر اقتصادی در وضعیت مناسبی نیست،  ب این گونه ابراز میتعج

عدد ساعت واشرون به منظور ھدیه دادن خریده  ٩٠٠برای من باورکردنی نیست که وزارت خارجه ایران «

  ٩.»است

م نیز در کتاب خود اشاره ھمانطور که عل. شد فساد مالی شاه گذشته از ولخرجی، شامل رشوه دادن نیز می

چنانچه در . کند شاه حاضر بود حتی بعضی از امور داخلی و خارجی مملکتی را با رشوه دادن فیصله دھد می

دھد اگر الزم  ھیرمند، شاه به سفیر خود دستور می  قضیه موافقتنامه جدید ایران با افغانستان درباره رودخانه

  ١٠.ھای الزم را بدھد است رشوه

اطالعی او از اوضاع مملکت  ھای افراطی شاه را یکی از علل و عوامل فراموشی و بی شگذرانیعلم خو

کند که یک بار در ویالی سن موریتس به شاه عرض کردم  وی در قسمتی از کتاب خود اشاره می. دانست می

اه در برابر دھد که واکنش ش وی ادامه می... که بعد از دوره طوالنی مدت بھتر است به کشور بازگردیم

روز به دور از  ٤٥گرفت که شاه حدود  این واکنش در حالی صورت می. صحبتھای او بسیار تند و سخت بود

  .برد مملکت در پی خوشگذرانی به سر می
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گردد که بدانیم انحرافات و فسادھای پادشاھان  پیامد و آثار سوء و زیانبار این انحرافات زمانی مشخص میاما 

رساند زیرا افکار و اقدامات یک پادشاه یا  نه تنھا به خود او یا دربار بلکه به فرھنگ آن جامعه نیز آسیب می

از این رو حاصل افکار و اقدامات . خ کندتواند در بطن ساختارھای اجتماعی کشور نیز رسو رئیس حکومت می

سوءاخالقی محمدرضا شاه نیز در رواج فسادھای اخالقی در سطح جامعه و از بین رفتن قبح بسیاری از 

چنانچه فردوست نیز به این موضوع و اقداماتی چون . تأثیر نبود رفتارھای متناقض با فرھنگ اسالمی جامعه بی

شد و به صورت منبعی درآمده  بود این اقدامات الگویی برای تقلید دیگران میرشوه دادن اشاره کرده و معتقد 

در نھایت این عامل در کنار بسیاری از مشکالت  ١١.کشاند  بود که جامعه را در ھر سطحی به آلودگی می

فرھنگی، سیاسی و اقتصادی نتیجه نھایی خود را که ھمان جنبش اعتراضی مردم بود در شکل انقالب 

  .با رکن اساسی مذھب نشان داد اسالمی

  :ھا نوشت پي
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